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W tym numerze: 

 Miło mi powitać pierwszoklasistów w gronie uczniów naszej 
szkoły; cieszę się niezmiernie, że udało się Was przyjąć 
zgodnie z Waszymi predyspozycjami i zainteresowaniami i 
stworzyć 4 sympatyczne klasy I; obiecuję, że dołożę wszel-
kich starań, byście w szkole czuli się dobrze i bezpiecznie 
oraz osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości. 

 Po roku urlopu dla poratowania zdrowia na swoje stanowi-
sko wicedyrektora szkoły powróciła P. Małgorzata Włóka, 
która uczy także matematyki w klasie Ia i Ib. Jednocześnie 
dziękuje P. Annie Błaszczyk, która przez rok szkolny 
2013/2014 godnie P. Włókę zastępowała. 

 Tegoroczne wakacje, czas, w którym odpoczywaliście, obfi-
tował w ważne dla szkoły wydarzenia. 30 czerwca dowie-
dzieliśmy się, że nasz projekt „Moja wymarzona ekopra-
cownia” zyskał aprobatę wojewódzkiej komisji i że otrzy-
mamy 30.000 zł na utworzenie nowoczesnej pracowni biolo-
giczno –ekologicznej; także rozstrzygnął się powiatowy pro-
jekt „Zielona klasa”, wobec czego nasi uczniowie będą mieć 
wręcz idealne warunki do zdobywania wiedzy z przedmio-
tów przyrodniczych. 

 Rozstrzygnięto miejski plebiscyt na najbardziej usportowio-
ne szkoły. W kategorii: gimnazjum, jak co roku, od kilku lat, 
zajęliśmy I miejsce. Indywidualnie wyróżniono Magdalenę 
Węgrzyn z kl. IIIc. 

 Anna Kłucjasz, Adrian Buczyński oraz Dominika Prudło - 
uczniowie klasy IIId - oraz nauczycielka języka angielskiego 
P. Sylwia Łabędzka zostali nagrodzeni za zredagowanie 
najciekawszych haseł promujących naukę języka obcego. 

 Wybraliśmy nową Radę Rodziców, której przewodniczącą 
została P. Iwona Wojciechowska. Rada Rodziców to bardzo 
ważny organ w pracy szkoły - -trudno sobie wyobrazić dzia-

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Od redakcji  

Już wkrótce, zgodnie ze szkolną tradycją, z okazji 96 
rocznicy ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI będziemy 
mogli uczestniczyć w wieczornicy „Oto jest wolności 
śpiew”. W programie imprezy coś dla ducha i coś dla cia-
ła. Zaproszenia już gotowe! 

Z gabinetu dyrektora 

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 W BEŁCHATOWIE 

Witamy w nowym roku szkolnym, w nowym składzie. 
Mamy nadzieję, że uda nam się sprawić, aby gazetka była 
jeszcze chętniej czytana przez WAS i Waszych rodziców. 
Chcemy pisać nie tylko o tym, co się w szkole dzieje, 
poruszać zagadnienia związane z profilaktyką, ale publi-
kować Wasze artykuły, wiersze, próby literackie, recen-
zje. Wspólnie z nami możecie tworzyć szkolną listę prze-
bojów, układać krzyżówki, wybierać dowcipy do kącika 
humoru. Wszystkich chętnych, którzy nie zdążyli do nas 
dołączyć, serdecznie zapraszamy do współpracy. 

Wkrótce - „Oto jest wolności śpiew” 
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W ażne daty: 

 01.09.1939 r.- najazd hitle-
rowskich Niemiec na Polskę. 

Z lądu, wody i powietrza Niemcy ata-
kują Polskę, zaczynając II wojnę świa-
tową. Od godz. 4.45 trwa obrona Pocz-
ty Gdańskiej i wszystkich mostów na 
Wiśle. Do historii przechodzi dzielna 
obrona polskiej składnicy wojskowej 
na Westerplatte. Bestialstwo nieprzyja-
ciela potwierdza bombardowanie Wie-
lunia, miasto zostaje zniszczone w 85 
%. 

 17.09.1939 r. – agresja ZSRR na 
Polskę.  

Atak Związku Radzieckiego na II Rze-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

W  dniu 30.09 odbyły się wybory 
do Samorządu Uczniowskiego. 

Wybierano  spośród następujących 
kandydatur: Grzegorz Członka III a, 
Marta Karczmarek III b, Magdalena 
Węgrzyn III?. Najwięcej głosów otrzy-
mała  i ponownie zwyciężyła  wybo-
rach Magdalena Węgrzyn.Oto wywiad 
z przewodniczącą SU. 
„Nie obiecuję gruszek na wierzbie”- 
rozmowa z Magdaleną Węgrzyn, prze-
wodniczącą SU. 
Joasia: Witaj Magdo! Gratuluję Ci 
wygranej w wyborach. 
Magda.:Dziękuję. 
J.:Dlaczego zdecydowałaś się kandy-
dować na stanowisko przedstawiciela 
całej społecz-
ności gimna-
zjalnej? 
Magda: Wy-
startowałam w 
wyborach do 
samorządu 
szkolnego, 
ponieważ 
uznałam, że 
mogę zmienić 
w szkole coś, 
dzięki czemu 
stanie się lep-
szą niż jest. 
W ubiegłym 
roku szkolnym 
wprowadziłam 
parę zmian. 
Myślę, że ko-
rzystnych. W 
tym roku za-
mierzam też 
coś zmienić, 
oczywiście za 
zgodą pani 
Dyrektor i 
opiekuna SU. 
Na pewno nie 
obiecuję gruszek na wierzbie. 
J: Przypomnij, jakie to były zmiany? 
M.: Przede wszystkim zmodernizowa-
ny został sklepik szkolny. Teraz znaj-
duje się w nim więcej zdrowej żywno-
ści. Zostały zmienione godziny dzwon-
ków po godzinie 13:40, aby osoby do-
jeżdżące komunikacją miejską nie mu-
siały się zwalniać z lekcji. 
J.: Zdziwiłaś się, że po raz drugi wy-
grałaś? 
M.: Oczywiście, że tak. Byłam przeko-
nana, że w tym roku przewodniczącym 
będzie ktoś inny.  
J.:Czy użyłaś jakiś specjalnych środ-
ków, aby wyborcy na Ciebie głoso-
wali? 
M.: Nie. Tak jak pozostali kandydaci 
przygotowałam plakat i zamieściłam 

swoje zamierzenia. .Wydaje mi się, że 
głosowali na mnie, bo mają do mnie 
zaufanie pod jakimś względem. 
J.:„Pod jakim względem”- co masz 
na myśli? 
M.: Czasami słyszałam opinie, że nie-
którzy są niezadowoleni z tego, że je-
stem przewodniczącą, więc nie byłam 
w 100% pewna, czy mogę powtórnie 
pełnić tę funkcję. Jednak po ogłoszeniu 
wyników bardzo się ucieszyłam, ponie-
waż osoby, które na mnie głosowały 
mają zaufanie do mnie. Może też dlate-
go, że wiedzą, że jestem dziewczyną, 
która potrafi walczyć i realizować wy-
znaczone cele.  
J.: Co zamierzasz zmienić w szkole? 

Czy masz ja-
kiś konkretny 
plan działa-
nia? 
M.: Przede 
wszystkim 
chciałabym 
zorganizować 
jakąś dyskote-
kę. Jednak jest 
to niemalże 
niemożliwe, 
ponieważ w 
naszej szkole 
jest tak wiele 
osób trenują-
cych, że  na 
dyskotece nie 
byłaby zbyt 
dużo. Są pew-
ne pomysły, 
jednak SU 
działa nie na 
zasadzie jed-
nostki, a całej 
grupy osób. 
Każdy ma pra-
wo zgłaszać 
propozycje, ale 

decyzje podejmowane są po dyskusji w 
grupie. Mam kilka pomysłów, jednak 
dopóki nie będę pewna, że będą one 
mogły być zrealizowane, chciałabym, 
aby pozostały moją tajemnicą. Jednak, 
gdyby ktoś miał jakieś pomysły to je-
stem na nie otwarta. Mogą się okazać 
strzałem w dziesiątkę. 
 J. :Czy jako przewodnicząca SU 
jesteś inaczej traktowana w szkole? 
Masz przywileje? 
M.: Moim zdanie nie. Jestem tak samo 
traktowana jak w czasie, w którym nie 
byłam przewodniczącą. Nic się nie 
zmieniło. 
J.: Dziękuję za rozmowę. 

Joasia 

W yjątkowe emocje towarzyszyły 
inauguracji roku szkolnego 

2014/15.Udział w uroczystości wziął 

Minister Sportu i Turystyki Pan An-
drzej Biernat. Gościliśmy także Pana 
Waldemara Wspaniałego – pomysło-
dawcę i kierownika SOS-ów, kierowni-
ka szkolenia SOS – Pana Zbigniewa 
Krzyżanowskiego. Nie zabrakło Pre-
zydenta Pana Marka Chrzanowskiego 
oraz wiceprezydentów: Pana Janusza 
Mękarskiego i Pana Dariusza Matyś-
kiewicza. Obecni byli także koordy-
natorzy regionalni Siatkarskich Ośrod-
ków Szkolnych, wiceprezes Klubu 
Piłki Siatkowej SKRA, Pan Grzegorz 
Stawinoga, delegacje SOS-ów ze 
Zduńskiej Woli i Wielunia, z II LO w 
Bełchatowie oraz młodzież z grup siat-
karskich szkół podstawowych wraz z 
opiekunami. Licznie przybyli także 
rodzice i uczniowie. Uroczystość roz-
poczęto od hymnu państwowego, na-
stępnie nastąpiły przemówienia Pani 
Dyrektor, Pana Ministra, zaproszonych 
gości. Uczniowie klas siatkarskich 
zaprezentowali filmik o działalności 
SOS w szkole, wręczyli p. Ministrowi 
pamiątkowy album, były wiersze i pio-
senki. 

Marta 

Po wyborach  

Kartki z historii 

Minister  w szkole 



 

Październik miesiącem bibliotek szkolnych 

W  październiku w naszej bibliotece dużo się dzia-
ło. Były lekcje, prezentacje multimedialne, 

wystawy, konkursy, ankiety. 
Szkolne Koło Miłośników Książek w ramach akcji 
”Sięgnij po książkę”  za-
chęcało  pierwszoklasi-
stów do czytania książek 
spoza lektury. Zaprezento-
wano fragmenty ”Diupy” 
Ewy Nowak, prozy Marty 
Fox „Baloniki alweys 
miękkie jak deszczówka”, 
Beaty Andrzejczuk 
„Pamiętnik nastolatki”. 
Cykl wystawek tematycz-
nych ( „Każdy ma swojego 
bzika”, „Sport to zdrowie”, 
„ Dookoła świata”, „W 
kręgu sztuki”, „ Przez stu-
lecia”) pozwolił uczniom 
poznać część zbiorów, a 
wystawa „ Biblioteki 
szkolne – bramą do życia” zwróciła uwagę na rolę i 
zadania bibliotek oraz bezpieczeństwo korzystania z 
Internetu i szkolnego centrum multimedialnego. Roz-
dano też nagrody w konkursach. 

 Maksymalną ilość punktów w quizie dla pierwszoklasistów 
zdobyli : Weronika Matyja kl. Ib, Klaudia Krukowska kl. Ic, 
Paulina Urbańska kl. Ic.   
Serdecznie gratulujemy  uczniowi klasy Ib Dawidowi Tkaczowi 

– zwycięzcy losowania wśród 
uczestników zabawy czytelniczej pt. 
„ Co czyta belfer?”! Z rozmów z 
nauczycielami  dowiedzieliście się , 
jakie są ich ulubione książki i co 
polecają do czytania. Zdaniem nau-
czycieli warto przeczytać m. in. 
Biblię oraz utwory W. Whartona i P. 
Coelha. Proponowano też lekturę 
Trylogii Sienkiewicza oraz książek 
A. Sapkowskiego, K. Siesickiej, A. 
Sicner-Ogonowskiej, M. Dąbrow-
skiej. Ksiądz Szymon zachęcał 
szczególnie do lektury Światłości 
świata Benedykta XVI..O szkolnej 
bibliotece prawie wszystko wiedzia-
ły uczennice, które zdobyły naj-
większą liczbę punktów w konkur-

sie indywidualnym dla klas pierwszych. Były to: Aleksandra 
Kubik kl. Id, Weronika Mateja kl.b, Natalia Spała kl. Ic.  

Wiktoria 

łania szkoły bez udziału rodziców 
uczniów. Obecnie Radę Rodziców 
wybiera się co roku, ale Minister-
stwo Edukacji pracuje nad tym, by 
Rada mogła być wybierana raz na 
dany etap edukacyjny, czyli w przy-
padku gimnazjum – na 3 lata. 

 Także w powiatowym plebiscycie 
sportowym zajęliśmy I miejsce 
(kolejny już rok). Otrzymaliśmy 
czek na kwotę 700 zł na zakup sprzę-
tu sportowego. 

 Bardzo radosne wieści napłynęły do 
nas w dniu 13 listopada, kiedy to 
okazało się, że w konkursach ekolo-
gicznych organizowanych przez Sta-
rostwo Powiatowe w Bełchatowie 
wygraliśmy: zestaw nagłaśniający, 
kolumnę oraz laptop. Do sukcesu 
tego przyczynili się: Julia Nowak i 
Ania Kulak – solistki szkolnego 
choru „Fermata” prowadzonego 
przez P. Arkadiusza Kruka, zespól 
teatralny pod kierunkiem P. Anny 
Błaszczyk oraz wszyscy uczniowie, 
którzy wzięli udział w szkolnej 
zbiórce makulatury. 

 Życzę wszystkim: uczniom 
(szczególności tym, którzy dopiero 
rozpoczęli naukę w naszej szkole), 
nauczycielom i rodzicom wszelkiej 
pomyślności w roku szkolnym 
2014/2015.  

Anna Szczęsna 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 2  października z okazji Dni Papie-
skich uczestniczyliśmy w nabożeń-

stwie poświeconym Świętemu Janowi 
Pawłowi II. 
Można  też 
uczcić  pamięć 
o Karolu Woj-
tyle inaczej -  
pogłębiając o 
nim wiedzę. 
Warto spróbo-
wać swoich sił 
w szóstej edy-
cji konkursu 
„Papież Sło-
wianin”.  
Tym bardziej, 
że mamy w 
nim wiele suk-
cesów, kilka-
krotnie nasze 
koleżanki były  
laureatkami i 
finalistkami 
etapu ogólno-
polskiego.  W tym roku konkurs prze-
biega pod hasłem „Święty Jan Paweł 
II – obrońca przymierza małżeńskie-
go, ”papież rodziny”. 
Dlatego należy napisać m.in. o tym, 
jakie myśli w bohaterach dramatu Ka-
rola Wojtyły” Przed sklepem jubilera” 
budzi symbol obrączek, czy też przy-
bliżyć ideał bezinteresownego daru z 

siebie jako ideału przymierza małżeń-
skiego. Można też udokumentować 
przekonanie papieża z Polski, że 

„przyszłość 
ludzkości idzie 
przez rodzinę”. 
Zadaniem 
ucznia jest sa-
modzielne 
przygotowanie 
w domu pracy 
na jeden z wy-
branych tema-
tów. 
 Dokładnych 
informacji 
udzielają polo-
niści i kateche-
ci. Praca kon-
kursowa nie 
może przekra-
czać 5 stron 
maszynopi-
su ,czcionka 
12 ,odstęp 1,5. 

Na napisanie pracy mamy czas do po-
łowy grudnia (ostateczny termin złoże-
nia prac u dyrektora do dnia 7 stycznia) 
Wszystkich, którym szczególnie bliski 
jest Jan Paweł II, zachęcamy do zgło-
szenia swojego udziału w tym konkur-
sie. 

Wiktoria i Julka 

Z gabinetu dyrektora Pamiętamy o Janie Pawle II  
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Dzień Edukacji Narodowej 

D zień szczególny - Święto Naszych Nauczycieli i in-
nych pracowników oświaty - był wolny od zajęć dy-

daktycznych. Główne uroczystości miały miejsce w od-
świętnie udekorowanej auli, gdzie zebrani: Dyrekcja, nau-
czyciele, przedstawiciele Rady Rodziców i uczniowie - 

wysłuchali kilku piosenek w wykonaniu solistek Były też 
symboliczne kwiaty, ciepłe słowa. Szczególnie podzięko-
wano wychowawcom. Niektóre klasy złożyły bardzo orygi-
nalne życzenia.  
Następnie odbyły się otrzęsiny klas I. 

Fot. 1. Mleko zostało rozlane  Fot. 2. Konferansjerzy z II c  

Fot. 3. Mleko, kubek, obręcz, szarfa  Fot. 4. Tak się karmi „ kociaki”…z Ic  

Fot. 5. a tak z Id  Fot. 6. Super kot  



 

Ekopracownia 

tytułem: „Metamorfoza”, wzbogacone piosenkami o Matce 
– Ziemi. Następnie dokonano przecięcia zielonej wstęgi. 

Opiekun pracowni p.Emilia Załęczna 
przeprowadziła lekcję próbną z wykorzy-
staniem tablicy interaktywnej zakupionej 
w ramach projektu, były też quizy. Na 
zakończenie  miał miejsce symboliczny 
poczęstunek: eko-cukierki, eko-kanapki i 
eko-tort. Koszt ekopracowni to 30.000zł.  
W ramach tej kwoty  odnowiono i wypo-
sażono pracownię w meble i liczne po-
moce dydaktyczne. Szczegóły w materia-

le zdjęciowym na stronie internetowej szkoły.  
Julka 

M amy już wymarzoną ekopracownię. W dniu 
28.10.2014r. dokonano w naszej szkole uroczystego 

otwarcia pracowni zwanej Eko-Czwórką, 
pozyskanej w ramach projektu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  W 
uroczystości uczestniczył Wiceprezes 
Funduszu, Pan Andrzej Czapla, który do-
konał ceremonii otwarcia.  Obecni byli 
pan wiceprezydent Janusz Mękarski, Prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu, Barbary Rudnicka, oraz Przewod-
nicząca Rady Rodziców, Pani Iwona Wojciechowska. Pod-
czas spotkania  z udziałem wszystkich uczniów w auli 
przedstawiono scenki ekologiczne powiązane wspólnym 

Rozwijamy  talenty-  recenzja 
 „Miasto 44”- krwawy obraz powstania 

P aździernikowe wyjście do kina na film Jana Komasy 
„Miasto 44” miało być dla mnie okazją do przybliżenia 

Powstania Warszawskiego, okoliczności jego wybuchu, 
przebiegu i odpowiedzią na pytanie, czy walka w przed-
dzień wyzwolenia Warszawy miała sens. 
Fabuła filmu ukazuje losy grupy młodych ludzi, którzy z 
różnych przyczyn biorą udział w walce. Poznajemy Stefa-

na, syna oficera wojska polskiego, chłopaka opiekującego 
się matką i młodszym bratem. Wydaje się, że jego udział w 
powstaniu jest dość przypadkowy, z pewnością kierują nim 
pobudki patriotyczne, ale także miłość, chęć zemsty a na 
końcu wola przetrwania. Spotykamy również dwie kobiety: 
Kamę i Biedronkę, które uwikłane są  trójkąt miłosny ze 
Stefanem. Jedna pochodzi z dobrze sytuowanej polskiej 

rodziny, druga to typowa  mieszkanka okupowanej Warsza-
wy, całkowicie oddana walce z najeźdźcą. Obserwujemy 
rozgrywające się tragedie poszczególnych bohaterów, w 
szczególności Stefana tracącego bliskich, rozstrzelanych na 
jego oczach, widzimy rosnące namiętności pomiędzy mło-
dymi powstańcami. Wiele scen w  filmie miało bardzo cie-
kawie dobrany podkład muzyczny, który często wzmacniał 
siłę przekazu oglądanych ujęć. Trzeba podkreślić, że ilość 
nagromadzonych efektów specjalnych, w szczególny spo-
sób oddała realia ówczesnej Warszawy i heroizm walczą-
cych , dając mi szansę na wyobrażenie jak wyglądało fak-
tycznie powstanie. Chwilami, oglądając film, można niemal 
stać się uczestnikiem tamtych wydarzeń. 
Film „Miasto 44” wywarł na mnie duże wrażenie. Jednak 
nie można go nazwać filmem historycznym, mimo że tłem 
są wydarzenia sprzed 70 lat; oglądamy losy młodych ludzi, 
ich walkę, namiętności, bohaterstwo, poświęcenie i oddanie 
dla idei wolności. 
Jestem pewny, że takie filmy jak obraz Jana Komasy są 
niezbędnym uzupełnieniem naszej wiedzy o historii i po-
zwalają zrozumieć jak ważna dla nas Polaków jest ojczy-
zna. 

Mieszko 
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Kartki z historii 

czypospolitą po podpisanym w Moskwie pakcie Ribbentrop
- Mołotow, dzielącym Europę Środkową na 2 strefy wpły-
wów. Rosjanie zajmują terytorium Podola, Wołynia i Wi-
leńszczyzny z Wilnem włącznie. NKWD (tajna policja) 
aresztuje inteligencję polską i narzuca wszystkim obywatel-
stwo ZSRR. Trwają represje, wywózki na Syberię. 

 11.11.1918 r.- odzyskanie niepodległości. 
W tym dniu po 123 latach niewoli Polska odzyskała nie-
podległość. Józef Piłsudski przejął władzę i jeszcze tego 
samego dnia wysłał depeszę do państw Ententy o uznanie 
naszego państwa. Po latach zaborów, nasz kraj znów poja-

(Ciąg dalszy ze strony 2) wił się na mapie Euro-
py, a przebywające na 
naszych ziemiach od-
działy obcych żołnie-
rzy, zaczęły się z nich 
wycofywać. Ponownie 
mogliśmy zacząć się 
cieszyć ze swojego 
własnego domu – Pol-
ski, która przez wiele 
lat zawłaszczona była przez Rosję, Prusy i Austrię. 

Opracował Szymon  

Nieco profilaktyki  

U waga! Fonoholizm, czyli  uzależnie-
nie od „komórki” 

Czy współczesny uczeń wyobraża sobie 
choćby jeden dzień bez telefonu komórko-
wego? Niestety, nie - tak wynika z raportu 
„Młodzież a telefony komórkowe" zreali-
zowanego przez TNS OBOP. Gimnazjali-
ści korzystają z komórek na przerwach, na 
lekcjach, w domu i w trakcie czasu wolne-
go. Model telefonu i jego najnowsze funk-
cje stają się częstym przedmiotem rozmów 
między nastolatkami oraz  ich zaintereso-
wań. Zbyt duże przywiązanie do telefonu 
komórkowego może prowadzić do stopnio-
wego uzależnienia.Uzależnienie to nabyta 
silna potrzeba wykonywania jakiejś czyn-
ności lub zażywania jakiejś substancji. 
Fonoholizm jest tzw. nowym uzależnie-
niem, a badania przeprowadzane w dzie-
dzinie jego leczenia i zapobiegania są roz-
winięte w niewielkim stopniu. Na rozwój 
tej patologii najbardziej narażona jest mło-
dzież. 
Rozróżniamy kilka rodzajów uzależnie-
nia od telefonu: 

 Uzależnieni od SMS-ów: odczucie 
przymusu ciągłego otrzymywania i wy-
syłania wiadomości tekstowych. Czasem 
występują odciski na kciuku, a klawisze 
aparatu są mocno zużyte. Często osoba 
uzależniona od SMS-ów korzysta z sys-
temu słownikowego T9. Nastrój w da-
nym dniu zależy od ilości otrzymanych 
wiadomości. Zdarza się pisanie do siebie 
samych (np. z Internetu) lub do osób 

tywnych grach, prowadzi do oderwa-
nia od świata rzeczywistego. 
Możliwe są też inne konsekwencje: 
zanik zainteresowań (np. zamiłowa-
nie do sportu czy innych satysfakcjo-
nujących form spędzania wolnego 
czasu), gwałtowne zmiany nastroju, 
zaburzenia snu i odżywiania, nadu-
żywanie leków i narkotyków, popa-
danie w długi(głównie z powodu 
wysokich rachunków telefonicz-
nych), konflikty z bliskimi i kłopoty 
w szkole. 
Zapobieganie i leczenie 
 Można zapanować nad tym uzależ-
nieniem i nauczyć się korzystać z 
telefonu w sposób poprawny. Lo-
gicznym postępowaniem jest ograni-
czenie korzystania z „komórki”. 
Osoba uzależniona powinna spróbo-
wać celowo zostawiać telefon w do-
mu i walczyć z napływem niepokoju 
po zamknięciu drzwi. Pomóc może 
też umieszczanie aparatu poza zasię-
giem wzroku i ograniczanie myśli 
krążących wokół niego. Kolejnym 
krokiem może być powstrzymanie 
się od wykonywana połączeń innych 
niż te konieczne. Uzależnieni od 
telefonu, odczuwający nieustanną 
potrzebę komunikacji za jego pomo-
cą,  powinni  próbować się ograni-
czać - wyłączać go, na początek, na 
kilka godzin dziennie. W przypadku 
uzależnienia od telefonii komórko-
wej, leczenie przewiduje terapię, 
podczas której pacjent podejmuje 
pracę nad problemami, które stano-
wią fundament uzależnienia. 
(Więcej informacji możecie znaleźć  
na stronach:  
http://www.uwagafonoholizm,. 
http://pkpp.pl/leczenie-uzaleznien/
uzalenienia/uzalenienie-
odtelefonu.php)  

Opracowała Marta 

znajdujących się w pobliżu. 

 Uzależnieni od nowych modeli: 
osoby takie są uzależnione od na-
bywania coraz to nowszych modeli 
aparatów telefonicznych. Są skłon-
ni wydać wielkie sumy, aby stać 
się posiadaczami najnowszego 
modelu, wyposażonego w konkret-
ne funkcje. 

 "Komórkowi ekshibicjoniści": 
dokonując wyboru aparatu, osoby 
te zwracają szczególną uwagę na 
jego kolor, stylistykę i cenę. 
Chwalą się innym jego funkcjami. 
Przez telefon rozmawiają bardzo 
głośno, a kiedy ktoś dzwoni, nie 
spieszą się z odbieraniem, chcą, 
żeby wszyscy obecni go najpierw 
usłyszeli. 

 Gracze: Fanatycy gier  zbyt wiele 
uwagi poświęcają aplikacjom słu-
żącym rozrywce, które znajdują 
się na aparacie komórkowym. Te-
lefon staje się konsolą gier, a uza-
leżnieni bawią się grając często i 
nie przestają, dopóki nie pobiją 
kolejnego rekordu. 

 SWT: Tym skrótem określa się 
osoby cierpiące na syndrom włą-
czonego telefonu. Obawiają się 
one wyłączyć swój aparat. Czasem 
mają przy sobie nawet zapasową 
naładowaną baterię, nie wyłączają, 
ani nie wyciszają telefonu również 
w nocy. 

Skutki uzależnienia od telefonu 
Osoby uzależnione od telefonu ko-
mórkowego odcinają się stopniowo 
od świata zewnętrznego i spędzają 
więcej czasu samotnie. Próbując 
złagodzić poczucie samotności, (do 
której sami się doprowadzili), spę-
dzają całe godziny korzystając z 
telefonu. Zbytnie skupienie uzależ-
nionego na „SMS-owaniu”, czy bi-
ciu kolejnych rekordów w interak-



 

Ogłoszenia 

Uwaga!  
Zbiórka makulatury i zakrętek 

Konkursy  
Recytatorskie ! 

TEŚCIK 

Sprawdź , czy jesteś uzależniony od telefonu 

S prawdzasz nerwowo ,co chwilę, czy nikt nie telefonował, czy raczej trzymasz swój telefon w kieszeni przez cały 
dzień? Czy nosisz go nawet do toalety? Rozwiąż sam nasz test i zobacz, czy twoje uzależnienie od telefonu jest już 

chorobliwe? 
 

1. Czy masz więcej niż jeden telefon? TAK/NIE 
2. Czy będąc w szkole, kinie, autobusie wyłączasz telefon? TAK/NIE 
3. Czy kupując telefon wybierasz te  z najnowszych modeli”? TAK/NIE 
4. Czy często piszesz SMS-Y, MMS-Y? TAK/NIE 
5. Czy masz więcej niż 30 kontaktów w twojej książce telefonicznej? TAK/NIE 
6. Czy korzystasz z promocji oferowanych przez operatora sieci? TAK/NIE 
7. Czy, gdy jesteś w domu, twój telefon jest stale podłączony do gniazdka elektrycznego? TAK/NIE 
8. Czy przed snem  telefon kładziesz w zasięgu ręki? TAK/NIE 
9. Jeśli nie dzwoni przez godzinę, z niepokojem go sprawdzasz? TAK/NIE 

10. Czy bez skrępowania wszędzie odbierasz połączenia? TAK/NIE 
11. Czy dzwonisz bez potrzeby, żeby tylko z kimś porozmawiać? TAK/NIE 
12. Czy wyobrażasz sobie dzień bez telefonu? TAK/NIE 

 
Jeśli odpowiedziałeś/aś: TAK 
1-4 razy Nie bój się! Zdecydowanie nie jesteś uzależniony od telefony. Nie martw się! 
5-7 razy Jest dobrze! Korzystasz z telefonu rozsądnie i z sensem.  
Więcej niż 7 Uważaj, jesteś maniakiem, fanatykiem telefonu komórkowego. Bez niego czułbyś się jak bez ręki. 

Oprac. Paulina 

Przecieki z pokoju wuefistów  

M amy kolejne sukcesy: I miejsce w 
plebiscycie na najbardziej usporto-

wione gimnazjum w roku szkolnym 
2013/2114, I miejsce w powiatowym 
współzawodnictwie szkół gimnazjalnych za 
rok 2013/14.  
Po eliminacjach powiatowych trójka na-
szych uczniów awansowała do Mistrzostw 
Województwa w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych: J . Grzelewska klasa II b, 
M. Wachecki klasa III a, A. Cholerzyński 
klasa III a. Sztafetowe Biegi Przełajowe: IV 
m-ce chłopców na szczeblu rejonowym (A. 
Cholerzyński, M. Opyd, M. Wachecki, K. 
Torchalski, D. Małecki, M. Szadkowski, H. 
Dębski, O. Minol, D. Michalak, P. Zdybo-
wicz). V m-ce dziewczęta na szczeblu po-
wiatowym (S. Samborska, J. Talar, M. Wę-
grzyn, N. Wilchelm, W. Łażewska, J. Grze-
lewska, K. Gadomska, N. Burchart, W. Ma-
tyja, W. Sadowska, A. Jaros). XII Bieg Nie-

podległości - I m-ce szkoły w klasyfikacji 
ogólnej szkół. Najlepsze wyniki: klasy I 
dziewczęta: J. Grzelewska – I m-ce, W. Ła-
żewska III m-ce, A. Jaros V m-ce; chłopcy: 
D. Kaleja I m-ce, O. Kasznicki III m-ce. 
Klasy II-III: A. Cholerzyński I m-ce, M. 
Opyd IV, M.Wachecki V, J. Kobylański 
VII. Unihokej - I m-ce dziewcząt na szcze-
blu powiatowym, I m-ce chłopców na 
szczeblu powiatowym. Sztafety pływackie - 
III m-ce dziewcząt na szczeblu powiatowym 
(A. Kłos, W. Matyja, A. Kłucjasz, N. Bur-
chart, B. Wdowiak, J. Krawczyk, W. Łażew-
ska, Z. Piatka, K. Gadomska, M. Węgrzyn, 
N. Spała, N. Mofina). III m-ce chłopców na 
szczeblu powiatowym (B. Posmyk, K. Sza-
frański, J. Kobylański, W. Nowak, D. Ma-
łecki, M. Przywojski, W. Lorek, S. Wójcik, 
P. Mielczarek, M. Śpiewak)  

Gratulujemy! 
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REDAKCJA 

Rozwiąż krzyżówkę –  utrwal wiadomości z języka  polskiego 

1. Przeznaczony do wystawienia na scenie.  

2. Odpowiada na pytania kto? co? 

3. Od polskiego w linie 

4. Jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich. 

Lista Przebojów „Czwórki” 

T o propozycja dla wszystkich, któ-
rzy kochają muzykę. Możecie 

wskazać wykonawców i tytuły piose-
nek, które lubicie. Następnie Wasze 
głosy zostaną policzone. Piosenka, 
która uzyska najwięcej głosów to nu-
mer jeden na naszej liście. Oto pierw-
sze notowanie stworzonej przez Was 
Szkolnej Listy Przebojów: 
1. K2 ft. Buka - 1 moment 

4. Grzegorz Hyży - Wstaję 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ewa Farna - Znak 
6. Elena - Mamma Mia 
7. Inna - Cola song 
8. Shepard- Geronimo 
9. Anders Nilsen-Salsa Tequila 
10. Najlepszy przekaz w mieście - 
Zawsze do celu 
Głosy zbierały i liczyły: Wiktoria i 
Julka. Wkrótce kolejne notowanie.  

Zapraszamy 

2.Donatan i Cleo – Brać 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Magic - Rude 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Trzeci z przypadków. 

6. Podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej. 

7. Jeden z środków stylistycznych. 

8. Tryb… 


